G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Multipl Skleroz (MS) s›kl›¤›, kronikli¤i ve genç
eriﬂkinleri etkileme e¤ilimi dolay›s›yla en dikkat çekici
hastal›klardan birisidir. Optik sinirler, omurilik ve

beyne ait fokal bozukluklardan oluﬂan ve de¤iﬂken
oranlarda düzelip y›llar içerisinde tekrarlayan
ataklarla karakterize bir hastal›kt›r. MS baﬂl›ca
santral miyelini hedefleyen inflamatuar-immun bir
süreçtir.1 MS’de santral sinir sisteminde hem miyelin
kolesterol hem de lipit metabolizmas›nda
de¤iﬂiklikler saptanm›ﬂt›r. MS’nin hayvan modeli
olarak kabul edilen experimental allergic
encephalomyelitisli (EAE) s›çanlarda hastal›¤›n aktif
faz›nda hem plazma kolesterol seviyelerinde hem de
kolesterol
metabolitlerinin
üriner
sisteme
2,3
sal›nmas›nda art›ﬂ tespit edilmiﬂtir. Ancak MS’de
invivo olarak plazma lipit seviyeleri ile hastal›¤›n
aktivasyonu aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›
hakk›nda
kesin
bilgi
yoktur.
Hastal›¤›n
aktivasyonunu saptamada MRG’de kontrast
tutulumu bize önemli bilgiler sa¤lamaktad›r.
Biz bu çal›ﬂmada, Relapsing Remitting Multipl
Sklerozlu (RRMS) hastalarda plazma lipit seviyeleri ile
kontrast tutan lezyon say›s› aras›ndaki iliﬂkiyi
araﬂt›rmay› amaçlad›k. Bu nedenle hastalarda ayda
bir, ayn› gün içerisinde yap›lan kontrastl› kranial
MRG, plazma lipit seviyeleri ve Kurtzke Expanded
Disability Status Scale’leri (EDSS) karﬂ›laﬂt›rd›k.
Hastal›k aktivasyonu ile lipit seviyeleri aras›ndaki
iliﬂkiyi saptamaya çal›ﬂt›k.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂmaya SSK Göztepe E¤itim Hastanesi Nöroloji
Klini¤i, Multipl Skleroz Poliklini¤inden 27 RRMS
hastas› seçildi. Hastalar yap›lacak çal›ﬂma ile ilgili
olarak bilgilendirildi ve onaylar› al›nd›. Anamnezleri,
nörolojik muayeneleri, MR görüntüleri, beyin
omurilik s›v›s› (BOS) bulgular›, uyand›r›lm›ﬂ
potansiyelleri gözden geçirildi. Poser tan› kriterlerine
göre kesin MS tan›s› olan hastalar seçime dâhil
edildi. ‹mmunmodulatuar tedavi kullanan hastalar
çal›ﬂmaya al›nmad›. Ayr›ca hastalarda lipit
metabolizma bozuklu¤u, diabetes mellitus,
alkolizm, hipotiroidizm, karaci¤er ve renal hastal›k
öyküsü olmamas› ve hastan›n diyet yapmamas› ve
lipit düﬂürücü ilaç kullanmamas›na dikkat edildi. Bu

kriterleri karﬂ›layan 27 RRMS’li hasta çal›ﬂmaya dâhil
edildi. Hastalar›n 24’ü kad›n, 3’ü erkekti. Ortalama
yaﬂ ±36,33 (18-54) idi.
Hastalardan geçirilen ataklar›n zaman› ve ata¤›n tipi
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi al›nd›. Her hastada hastal›¤›n
süresi, toplam atak say›s›, son 2 y›l içerisinde
geçirilen ataklar ve uygulanan tedavi saptand› ve
y›ll›k atak oran› hesapland›.
Her hastan›n 6 ay boyunca, ayda bir (±7 gün)
kranial MRG’si çekildi. Ayn› gün içerisinde kan
örnekleri al›nd› ve nörolojik muayeneleri yap›larak
EDSS’leri hesapland›.
Kranial MRG’de T1, T2, flair, proton a¤›rl›kl›, Gd
DPTA (+) kesitler elde edildi. T2 a¤›rl›kl› kesitler
lezyon yükü aç›s›ndan de¤erlendirildi. Lezyon yeri
periventriküler, kortikal (frontal, paryetal, temporal,
oksipital), talamokapsüler, beyin sap›, serebellar alan
olarak ayr›ld›. Her alandaki lezyon say›s›,
büyüklüklerine göre kaydedildi. Yeni lezyon say›s›,
var olan lezyonlarda geniﬂleme ve birleﬂme e¤ilimi
not edildi. Gd GTPA (+) kesitlerde kontrast tutulumu
ve say›s› tespit edildi. De¤erlendirmeler hastalar›n
klini¤ini bilmeyen radyologlar taraf›ndan yap›ld›.
Kan örne¤i, kranial MRG çekildi¤i gün (24 saat
içerisinde) al›nd›. 12 saat açl›¤›n arkas›ndan, saat
08.00-10.30 aras›nda venöz kan, kuru tüpe
al›nd›ktan sonra ölçümler yap›ld›. Plazma total
kolesterol, trigliserid düzeyleri enzimatik yöntemle
bak›ld›. HDL, immunoinhibisyon yöntemi kullan›larak
ayn› gün hastanemiz merkez laboratuar›nda,
Olympus AU 5200 otoanalizöründe çal›ﬂ›ld›. LDL,
Friedewald formülüne göre hesapland›. Kan örne¤i
al›nd›¤› gün hastalar›n ﬂikâyetleri kaydedildi.
Nörolojik
muayeneleri
yap›larak
EDSS’leri
hesapland›.
Hastalar›n takipleri s›ras›nda geçirilen ataklar ve
ata¤›n tipi not edildi. Ata¤›n de¤erlendirilmesinde
hastan›n ﬂikâyet ve nörolojik muayene bulgular›,
MRG’de lezyonun yeri ve kontrast tutulumu göz
önünde bulunduruldu. 8 hasta takip s›ras›nda atak

geçirdi. 2 hastada da 6 ay boyunca 2 kez atak
izlendi. Ataklar›n biri piramidal, biri beyinsap›, biri
serebellar, ikisi medulla spinalis, üçü optik sisteme
ait idi. Hastalara atak s›ras›nda intravenöz metilprednizolon (‹VMP) tedavisi verildi. Tedavi en az 5
gün, en fazla 10 gün olarak düzenlendi. Atak sonras›
kan örne¤i en az 3 hafta sonras›nda al›nd›. Bu hem
MRG, hem de lipit profili üzerine steroid tedavisinin
etkisini en aza indirmek için yap›ld›.
Ayr›ca yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan uygun, sa¤l›kl›,
belirgin bir hastal›¤› ve ilaç kullan›m› olmayan 18
kiﬂi, kontrol grubu olarak seçildi. Bu kiﬂilerde de lipit
metabolizma bozuklu¤u, alkolizm, hipotiroidizm,
karaci¤er ve renal hastal›k olmamas›na dikkat edildi.
Bu nedenle hastalar›n biyokimyasal testleri gözden
geçirildi. Nörolojik muayene yap›ld› ve belirgin bir
özellik olmamas›na dikkat edildi. Bu ﬂekilde 15’i
kad›n, 3’ü erkek 18 kiﬂi kontrol grubu olarak al›nd›.
Ortalama yaﬂ 36,61±89 (20-49) idi. Bu kiﬂilerde de,
ayn› MS hasta grubunda oldu¤u gibi kan örnekleri
12 saat açl›¤›n arkas›ndan, saat 08.00-10.30
aras›nda al›nd›. Ve ayn› yöntemle bir kez plazma
kolesterol, trigliserid, LDL, HDL de¤erleri ölçüldü. MS
hastalar›n›n plazma kolesterol, trigliserid, LDL, HDL
ortalama seviyeleri ile kontrol grubunun plazma
kolesterol, trigliserid, LDL, HDL seviyeleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
MS grubunda kolesterol, trigliserid, LDL, HDL
ortalama seviyeleri ile kontrast tutan lezyonlar›n
ortalama say›s› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹statiksel yöntem
Bu çal›ﬂmada istatistiksel analizler, GraphPad Prisma
V.3 paket program› ile yap›lm›ﬂt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde tan›mlay›c› istatistiksel metotlar›n
(ortalama, standart sapma) yan› s›ra ikili gruplar›n
karﬂ›laﬂt›rmas›nda ba¤›ms›z t testi, nitel verilerin
karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
De¤iﬂkenlerin birbirleri ile iliﬂkileri Spearson korelasyon
testi ile belirlenmiﬂtir. Kontrast tutulumu ile lipit profili
aras›nda lineer regresyon ile, etki kat say›lar›
belirlenmiﬂtir. Sonuçlar, anlaml›l›k p<0,05 düzeyinde,
%95’lik güven aral›¤›nda de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
Çal›ﬂma; 2003-2004 tarihleri aras›nda Göztepe SSK
E¤itim Hastanesi Nöroloji Klini¤i, MS poliklini¤inde
izlenen, yaﬂlar› 18 ile 54 aras›nda olan; 24’ü kad›n
(%88,9), 3’ü erkek (%11,1) toplam 27 RRMS hastas›
üzerinde yap›ld›. Olgular›n ortalama yaﬂ›
36,33±9,33; ortalama hastal›k süresi 4,67±3,37
idi. Toplam atak say›s› 2 ile 9 aras›nda de¤iﬂmekte
olup; ortalama 3,04±1,56 idi. Ortalama y›ll›k atak
oran› 1,09±0,82; son 2 y›l içerisindeki ortalama atak
say›s› 1,33±1,00 idi.
Tablo 1. Hasta ve kontrol grubu aras›nda yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m›
Yaﬂ
Cinsiyet

MS Grubu

Kontrol Grubu

36,33±9,93

36,61±8,49

Erkek

3 (%11,1)

3 (%16,7)

Kad›n

24 (%88,9)

15 (%83,3)

-0,09

>0,05

χ2:0,28

>0,05

MS ve kontrol gruplar›nda bulunan olgular›n yaﬂ
ortalamalar› ve cinsiyet da¤›l›mlar› aras›nda istatiksel
olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmad› (p>0,005).
Tablo 2. MS ve kontrol grubu aras›nda kolesterol, trigliserid, LDL, HDL
ortalama düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

MS grubunda kontrast tutan lezyonlar›n ortalama
say›s› ile EDSS ortalama de¤eri aras›nda istatiksel
olarak anlaml› bir korelasyon tespit edildi (p<0,05).
Tablo 4. MS grubunda kolesterol, trigliserid, LDL, HDL ortalama düzeyleri ile kontrast tutan lezyonlar›n ortalama say›lar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Kontrast Tutulumu
Ortalama

Ortalama
Kolesterol
Trigliserid
HDL
LDL

r

0,505

p

<0,01

r

0,106

p

>0,05

r

0,139

p

>0,05

r

0,549

p

<0,05

MS grubunda kolesterol ortalama düzeyleri ile
kontrast tutan lezyonlar›n ortalama say›lar› aras›nda
istatiksel olarak anlaml› bir korelasyon tespit edildi
(p<0,01). Yine MS grubunda LDL ortalama de¤erleri
ile kontrast tutulumu ortalama say›lar› aras›nda
istatiksel olarak anlaml› bir korelasyon saptand›
(p<0,05). MS grubu ile kontrol grubu aras›nda di¤er
lipit de¤erleri ile kontast tutan lezyon ortalama say›s›
aras›nda bir iliﬂki bulunmad›.
Tablo 5. Longitudinal modelin parametreleri

MS Grubu

Kontrol Grubu

Ort±SS (n:27)

Ort±SS (n:18)

t

p

Ortalama

Coefficients

SE

p

Kolesterol

182,63±32,42

156,00±28,62

2,82

<0,01

Kolesterol

0,57

0,04

0,09

Trigliserid

106,37±68,78

86,67±36,94

1,11

>0,05

Trigliserid

0,31

0,01

0,26

HDL

57,78±14,20

49,22±11,41

2,13

<0,05

HDL

0,06

0,04

0,76

LDL

104,63±21,96

97,56±31,19

0,89

>0,05

LDL

0,27

0,04

0,29

MS grubunda kolesterol ortalama düzeyleri, kontrol
grubuna göre istatiksel olarak anlaml› düzeyde
yüksek bulundu (p<0,01). Yine MS grubunda HDL
ortalama düzeyleri, kontrol grubuna göre istatiksel
olarak anlaml› düzeyde yüksek saptand› (p<0,05).
MS ve kontrol grubu aras›nda di¤er lipit de¤erleri
aç›s›ndan bir farkl›l›k bulunmad›.
Tablo 3. MS grubunda kontrast tutan lezyonlar›n ortalama say›s› ile
EDSS ortalama say›s›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
EDSS Ortalama

KT Ortalama

r

0,423

p

<0,05

N

27

Kolesterol de¤erinin, kontrast tutan
say›s›ndan etkilendi¤i saptand› (p=0,09).

lezyon

TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂmada, hastal›k aktivasyonu ile plazma total ve
LDL kolesterol aras›nda bir korelasyon saptand›.
Plazma lipit profilindeki de¤iﬂiklikler ile MS hastal›¤›n›n
aktivasyonu aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klayan patogenetik
mekanizmalar hakk›nda yeterli bilgi yoktur.
Multipl skleroz santral sinir sisteminin en s›k görülen
kronik, inflamatuar hastal›¤›d›r. MS’de demi-

Kolestrol mg/dl (Ortalama)
LDL mg/dl (Ortalama)

Kontrast Tutumu Ortalamas›

Kontrast Tutumu Ortalamas›
ﬁekil 1. Her bir hasta için kolesterol ve LDL ortalama düzeyleri ile kontrast tutan lezyonlar›n ortalama say›s› aras›ndaki iliﬂki

yelinizasyon ve nörodejenerasyon söz konusudur.
Miyelinin kimyasal yap›s›n›n %40’›n› su, %60’›n› kat›
moleküller meydana getirmektedir. Kat› moleküllerin
%75’i lipitlerden, %25’i proteinlerden meydana
gelmektedir. Lipitlerin %40’›n› kolesterol oluﬂturmaktad›r. Geri kalan› azalan oranlarda fosfotidil
etanolamin, lesitin, fosfotidil serin, sfingomiyelin,

serebrosid, sulfatid, ve gangliosidlerden meydana
gelmektedir.4 EAE’li s›çanlarda, miyelin y›k›m›
meydana geldi¤inde SSS’de kolesterol esterleri,
serebrosit ve sülfatidlerde art›ﬂ meydana geldi¤i
gösterilmiﬂtir.5 1990 y›l›nda, Salvati ve ark., EAE’li
s›çanlarda aktif faz esnas›nda miyelin yap›s›
de¤erlendirildi¤inde, miyelinin hafif fraksiyonunda

azalma tespit etmiﬂlerdir. Miyelinin hafif fraksiyonu
fosfolipitten (galaktolipit) meydana gelmektedir.6,7,8
Bu durum miyelin y›k›m› s›ras›nda, SSS’de lipit art›ﬂ›
oldu¤u sav›n› desteklemektedir.
SSS’de biriken kolesterolün at›lmas› için, 24S-OHkolesterol mekanizmas› ve ApoE ba¤›ml› mekanizma
olmak üzere 2 mekanizma vard›r. SSS’de
kolesterolün eliminasyonu için, 24S-OH-kolesterole
çevrilmesi önemli bir mekanizmad›r ve hem beyin
kolesterol homeostazisinin sürdürülmesinde hem de
beyin kolesterol eliminasyonunda temel yoldur. Bu
ﬂekilde hidroksile olan kolesterol türleri, lipofilik
membranlardan daha kolay geçmekte, h›zl› ve
verimli transport sa¤lanmaktad›r.9,10,11 Kolesterolü
24S-OH-kolesterole çeviren enzim, 24S-hydroxylase
enzimidir.9,10 Bu enzim yaln›zca nöronlarda
bulunmaktad›r. Enzim arac›l›¤› ile çevrilme, genetik
olarak CYP46 moleküler seviyede lokalizedir.11
Yap›lan bir çal›ﬂmada serum kolesterolü ile 24S-OHkolesterol aras›nda aç›k bir pozitif korelasyon
bulunmuﬂtur. Ancak bu birlikteli¤in aç›klanmas›
için daha ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç oldu¤u
düﬂünülmüﬂtür.9 2003 y›l›nda Vega ve ark.’n›n
yay›nlad›¤› bir çal›ﬂmada KBB’den dolaﬂ›ma geçen
24S-OH-kolesterolün, LDL ile karaci¤ere taﬂ›nd›¤›
ifade edilmiﬂtir.10 Bu çal›ﬂmada Alzheimer hastalar›na
statin verilmiﬂ ve 6 hafta sonra total, LDL kolesterol,
24S-OH-kolesterol seviyeleri ölçülmüﬂtür. 24S-OHkolesterolde %21, total kolesterolde %25, LDL
kolesterolde %34,9 azalma bulunmuﬂtur. LDL
kolesteroldeki düﬂme, 24S-OH-kolesterolden daha
belirgin saptanm›ﬂt›r. LDL’deki bu belirgin düﬂme,
plazma 24S-OH-kolesterol seviyesindeki azalma ile
aç›klanm›ﬂt›r.10 Beyinden bu ﬂekilde at›lan 24S-OHkolesterol, muhtemelen baz› basamaklardan geçerek
dolaﬂ›mdan karaci¤er taraf›ndan al›nmaktad›r.
Dolaﬂ›mdaki 24S-OH-kolesterol seviyesi, dolaﬂ›mdaki
lipoproteinlerin kapasitesine ba¤l›d›r.9
Plazmadaki 24S-OH-kolesterolün %80’i beyinden
kaynaklanmaktad›r. O2 inhalasyon teknikleri

kullan›larak; beyinden dolaﬂ›ma akan 24S-OHkolesterol ile beyindeki kolesterol sentezi aras›nda
benzerlikler saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle plazma 24SOH-kolesterol
seviyesinin,
beyin
kolesterol
katabolizmas›n› yans›tt›¤› düﬂünülmektedir.9
Beyinde nörotropik bir faktör olan Apo E, nöronal
bak›m, onar›m mekanizmalar› ve oksidatif süreçlerin
düzenlenmesinde önemli rol oynamaktad›r.12,13
Subsellüler membran yap›s›nda, kolesterol ve
fosfolipit homeostazisini düzenler14 ve demiyelinizasyondan sonra lipit redistribüsyonunda
önemli bir yeri vard›r.15 Apo E arac›l›¤› ile beyinden 12 mg/saat kolesterol eliminasyonu meydana geldi¤i
gösterilmiﬂtir. 24S-OH-kolesterol mekanizmas› ile
birlikte bu rakam 8 mg/saat’e ç›kar. Bu nedenle
SSS’de kolesterol homeostazisinde, 24S-OHkolesterol mekanizmas› daha önemli gözükmektedir.9
Çeﬂitli nörolojik hastal›klarda, plazma ve BOS 24SOH-kolesterol seviyeleri çal›ﬂ›lmaktad›r. Alzheimer
hastal›¤› ve vasküler demansta plazma ve BOS 24SOH-kolesterol seviyesi anlaml› olarak yüksek
bulunmuﬂtur ve uzun dönem statin kullanan hastalar
aras›nda Alzheimer hastal›¤› ve vasküler demans
prevalans› azalm›ﬂ olarak saptanm›ﬂt›r. Alzheimer
hastal›¤›nda Beta amiloid birikimi ile kolesterol
aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤›n› destekleyen gözlem say›s›
giderek artmaktad›r.11 Statin kullanan hastalarda
Alzheimer hastal›¤›n›n prevalans›ndaki düﬂmenin,
beyinde kolesterol sentezinde azalmaya, apo E içeren
lipoproteinlerin seviyelerindeki düﬂüﬂe ve beta
amiloid yap›m›ndaki azalmaya ba¤l› olabilece¤i
düﬂünülmektedir.12
Beyin kolesterol döngüsünü yans›tan plazma 24SOH-kolesterol seviyesi, MS’de nörodejenerasyon ve
demiyelinizasyon için bir marker olabilir.18 MS’de
plazma 24S-OH-kolesterol seviyesi, genç hastalarda
artma e¤iliminde saptanm›ﬂt›r. En yaﬂl› grupta 24SOH-kolesterol seviyesi, kontrol grubuna göre
özellikle daha düﬂük saptanm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂmada
EDSS ile serum 24S-OH-kolesterolü aras›nda ters bir

iliﬂki görülmüﬂtür. Bu durumun, nöronal kayb›
yans›tt›¤› düﬂünülmüﬂtür.17 Yap›lan bir çal›ﬂmada
MS’de aktif periyotta BOS 24-OH-kolesterol
seviyesinde art›ﬂ saptanm›ﬂt›r.16 Bu nedenle plazma
24S-OH-kolesterol seviyesi, MS’nin farkl› fazlar›n›
de¤erlendirmek için var olan metotlara ek katk›
sa¤layabilir.
2001 y›l›nda Giubilei ve ark. taraf›ndan, tek atak
geçiren 18 MS’li hasta aras›nda yap›lan bir
çal›ﬂmada, hastal›¤›n aktivitesi ile plazma kolesterol
ve LDL seviyeleri aras›nda önemli bir korelasyon
bulunmuﬂtur.19 Yine 2000 y›l›nda, RRMS’li interferon
beta 1a tedavisi alan hastalar 2 y›l boyunca takip
edilmiﬂ ve hastalarda plazmadaki lipit de¤iﬂiklikleri
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 2 y›l›n sonunda de¤erler, bazal
de¤erler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda HDL2’de art›ﬂ tespit
edilmiﬂtir. Tedavi alt›nda progrese olan veya atak
geçiren küçük bir hasta grubunda ise, 1 y›l›n
sonunda apo A-1 seviyesinde düﬂme, apo E
seviyesinde ise yükseklik tespit edilmiﬂtir.
Metabolizmadaki
bu
de¤iﬂiklikler,
ilac›n
immunmodülatuar etkisine ve hastal›¤›n aktivitesine
ba¤lanm›ﬂt›r.20
1987 y›l›nda yap›lan deneysel bir çal›ﬂmada EAE’nin
aktif faz›nda, plazma kolesterol, LDL, HDL
seviyelerinde yükseklik tespit edilmiﬂtir.2 LDL’deki
yüksekli¤in VLDL ile iliﬂkili, HDL’deki yüksekli¤in ise
apo E’ye ba¤l› olabilece¤i ifade edilmiﬂtir. SSS’deki
lezyonlar›n, plazma apo E seviyesinde art›ﬂa yol açt›¤›
düﬂünülmüﬂtür. Apo E içeren lipoproteinlerdeki
de¤iﬂikliklerin, EAE’de immun fonksiyon de¤iﬂiklikleri
için oldukça önemli oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.2 1994
y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, EAE’nin aktif faz›nda
s›çanlarda hem plazma kolesterol seviyelerinde hem
de kolesterol metabolitlerinin üriner sisteme
sal›nmas›nda art›ﬂ tespit edilmiﬂtir.3

baﬂka yay›nlarda da ifade edilmektedir.21 Bunun çok
muhtemelen yukar›da tart›ﬂ›ld›¤› gibi hastal›k
aktivasyonu sonucu meydana gelen miyelin
y›k›m›n›n, SSS’deki kolesterol metabolizmas› ve
dolay›s›yla sistemik kolesterol döngüsü üzerine
etkilerine ba¤l› oldu¤u düﬂünüldü.
Çal›ﬂmada MS grubunda, kontrol grubuna göre
plazma total ve HDL kolesterol seviyeleri daha yüksek
bulundu (p<0,01, p<0,05). HDL düzeyi, daha önce
yap›lan deneysel bir çal›ﬂmada EAE’nin aktif faz›nda
da yüksek saptanm›ﬂt›r.2 HDL’deki bu yükseklik apo E
içermesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bu durum SSS’de artan
kolesterolün küçük bir miktar›n› dolaﬂ›ma taﬂ›yan
apo E’nin, dolaﬂ›mda artmas› ve HDL’nin yap›s›na
girmesine ba¤l› olabilir.
Çal›ﬂmada kontrast tutan lezyonlar›n ortalama say›s›
ile EDSS ortalamas› aras›nda anlaml› bir korelasyon
bulundu (p<0,05). MRG çal›ﬂmalar›, MRG ile klinik
parametreler aras›nda aç›k bir iliﬂki oldu¤unu
gösterdi. Lezyonlar›n kontrast tutulumu, KBB’deki
ödematöz de¤iﬂiklikleri göstermek için yaral›d›r. Bu
de¤iﬂiklikler hastal›k sürecinde erken dönemde
meydana gelir. Bu nedenle kontrast tutulumu
hastal›k aktivitesini ölçmede basit ve son derece
sensitiv bir yöntemdir.
Basit bir kan tetkiki olan total kolesterol ve alt
gruplar›n›n, hastal›k aktivasyonunu saptamada
yararl› olabilece¤ini düﬂünüyoruz. Kolesterol ve
döngüsünün etyopatogenezde rolünü ve bir
gösterge olarak kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› kesin
olarak belirleyebilmek için, daha uzun süreli ve daha
fazla say›da hasta içeren korelasyon çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas› uygun olacakt›r.

SONUÇ
Bizim çal›ﬂmam›zda da, hastal›k aktivasyonu ile
plazma total ve LDL kolesterol aras›nda bir
korelasyon saptand› (p<0,01, p<0,05). Plazma
total ve LDL kolesterolün, demiyelinizan hastal›klarda
aktivasyonun bir göstergesi olarak kullan›labilece¤i

Çal›ﬂmam›zda, plazma kolesterol ve LDL seviyelerinin
hastal›k aktivasyonu ile pozitif bir korelasyon
gösterdi¤ini saptad›k. Araﬂt›rmam›z, az say›da hasta
içeren bir araﬂt›rma olmas›na ra¤men sonuçlar›m›z,

hastalar›n bazal lipit de¤erleri ile hastal›k
aktivasyonu ve prognozunu takip edebilece¤imizi
gösterdi. Plazma kolesterol ve LDL düzeyleri
aktivasyonun bir göstergesi olabilir.
Plazma kolesterol ve LDL düzeylerini ölçmek, pratik
bir yöntemdir. Aktivasyonu saptamada kulland›¤›m›z
MRG yöntemlerine göre ucuz ve kolay uygulanabilir
bir yöntem olmas› nedeni ile sonuçlar›m›z ilgi
çekicidir. Bu nedenle plazma lipit profili ile hastal›k
aktivasyonu aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klayan patogenetik
mekanizmalar›n iyi bilinmesi gerekir. Bu patogenetik
mekanizmalar›n di¤er basamaklar›n› da aç›klayacak
çok hastal› ve uzun süreli çal›ﬂmalar›n planlanmas›
ile, SSS ve sistemik lipit metabolizmas› ve MS
aras›ndaki ba¤lant›lar›n daha anlaﬂ›l›r hale gelmesi
mümkün olabilir.
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